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 چكیده
 و فیزیوگرافي شرایط به اقلیم بر عالوه آبریز هايحوضه هیدرولوژیكي سیكل و آبگیري شرایط

هاي وسیع، هاي متعدد با علل مختلف در محدودهپیدایش دریاچه .است وابسته نیز شناسيزمین

نظیر است. شناسایي اوزن، یک امر نادر و كماي به وسعت قزلپذیر است ولي در حوضهامكان

در این پژوهش مورفوژنز و چندنگارگي  پذیر است.ها فقط بادید فضایي امكانهویت بعضي از آن

 هايزیرحوضه از اوزن،قزل آبریز يهاي حوضهدریاچه دایشدر پیفرایندهاي ژئومورفولوژیكي 

گیري شرایط تنوع لیتولوژي و گسل باعث شكل است. خزر، موردبررسي قرارگرفته دریاي

 هاي مختلف نقش داشته است. برايگیري لندفرممتفاوتي در این حوضه شده كه بالطبع در شكل

 اوزن، ازقزل آبریز حوضه هاين دریاچهبررسي فضایي عوامل مؤثر در ایجاد یا سرریز شد

DEM 30*30 سایت از مستخرج USGS شناسيزمین و 1:50000 يتوپوگراف هاينقشه و 

 Arc GIS & Arc map افزارنرم از استفاده با سپس. شد استفاده 1:250000 و 1:100000

با استفاده از  .گردید گسل و لیتولوژي و هاآبراهه همچون هایيالیه نمودن رقومي به اقدام

ها ترسیم یا ي آنهاي تجمیع آب شناسایي شد و محدودهمحل Google earthافزار نرم

ها محاسبه شد. براي مستدل شدن بازسازي گردید و طول، عرض و مساحت هریک از آن

هاي یخچالي برف مرز دائمي كواترنري با استفاده از روش رایت و پورتر برآورد گردید و دریاچه

 9چاي بیش از ویخ منطقه نیز مشخص شد. در منطقه قلعهاساس آن، ارتفاع خط تعادل آببر 

نمونه  یخچالي بر روي هايدریاچه كردن مستند و تأیید دریاچه یخچالي شناسایي گردید. براي

اي به وسعت عمل گرانولومتري انجام شد. نتایج دال بر این است كه در حوضه رسوبات محلي،

فشان، لغزش، شیمیایي و توپوگرافیک هایي با منشأ یخچال، آتشمترمربع، دریاچههزار كیلو 50

هاي لغزشي كردآباد، بهترین شرایط را براي مطالعه بین، دریاچهگرفته است. دراینشكل

 اند.آورد كه سرریز شده و از بین رفتههایي فراهم ميدریاچه
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 مقدمه

ــار ــا گذشــته اقلیمــی شــرای  دهــدمی نشــان طبیعــ  در موجــود شــواهد و آث ــوده اســ  متفــاو  امــروز ب  شــرای . ب
ــدرولوژی ی ســی   و آبگیــری ــ  هایحوضــه هی ــر عــالوه آبری ــی  ب ــه اقل ــوگرافی شــرای  ب ــ  شناســیزمین و فی ی  نی
 دریاچـه قرارگیـری موقعیـ  بل ـه نـدارد، بسـتگی منطقـه اقلـی  بـه فقـ  هـارودخانـه دبـی یـا ورودی. اسـ  وابسته
 کــه کنــدمی پیــدا معنــا زمــانی انــرژی و تغذیــه زیـرا کنــد می بخــ  معنــا را ورودی افــ ای  اثــر حوضــه، بــه نسـب 
ــاتی ــی،) باشــد داشــته وجــود حی ــه(. 12: 137۴ والیت ــ  قســم  تریندر پســ  هادریاچــه و هاچال شــ   حوضــه  ی

 هـا،مانـداب دیگرعبار بـه. آیـدبـه وجـود می راکـد هـایآب عمل ـرد براثـر مسـتوی سـط  گیرند. در این صـور می
ــا ها،دریاچــه ــاآن در گذاریرســوب ســازوکار و آبگیره ــه منجــر ه ــراه صــا  ســطو  ایجــاد ب ــ  هم ــ  باف  منجــر ری

صــفحا  پوشـــیده شــده از یـــ  و نشــینی در اواخـــر عیــر یخبنــدان بـــا عق  (.61: 1389 رامشــ ،) شــودمی
کـه براثـر گـرم شـدن هـوا و طوریهای طبیعی، تغییـرا  جهـانی وسـیعی در شـرای  جـوی بـه وجـود آمـد. بهیخچال

های همـوار در دل های پسـ  و محـدودههایی کـه بسـیاری از دشـ ف ونی میـ ان تبخیـر بـر بـارش، بیشـتر دریاچـه
(. گروهــی 1 :1388 فراگرفتــه بودنــد، خشــ  شــدند )کلینســلی،ها و منــاطک کــویری فعلــی کــره زمــین را کوهســتان

هـا را ها ناشـی از رژیـ  زمـین سـاختی کشـ  بعـد از فشـارش هسـتند، گروهـی دیگـر آناعتقاددارند که این دریاچـه
زمــین  ای دیگــر زایــ  غیــردهنــد و درنهایــ  عــدهبــه خمــ  طاقدیســی آینــه ورزان بــه ســم  مشــا  نســب  می

ــای  ــاختی و فرس ــدیانهای یخس ــ ویی و امی ــتند )اس ــور هس ــاد آن متی ــرای ایج ــالی را ب ــین (. 1392، چ ــا چن ب
 هایدریاچـه -1.کننـدمی تقسـی  گونـههـا، اینآن ایجادکننـده عوامـ  بـه توجـه بـا را هاهای مختلفی، دریاچـهدیدگاه
 ایجـاد کراترهـا در کـه ول ـانی ی هایدریاچـه -2. آینـدمی وجـود بـه هـامورن پشـ  در آب تجمـ  براثر که یخچالی

ــدمی ــه -3. گردن ــونی ی هایدریاچ ــه ت ت ــر در ک ــینی اث ــدریجی فرونش ــا ت ــر در ی ــرابن اث ــه گ ــود ب ــدمی وج  -۴. آین
 -6. آینــدمی پدیــد باشــد شــده خــورده شــدن کارســتی فراینــد طــی آهــ  کــه هــاییمح  در کارســتی، هایدریاچــه
. آینـدمی پدیـد یافتـه ریـ ش مـواد پشـ  در آب شـدن جمـ  و لنـد اسـالید یـا کـوه ریـ ش اثر در سدی، هایدریاچه

 بــه مآنــدر قطــ  بــا دومــی و دریــایی ســدهای اثــر در اولــی کــه ایرودخانــه هایدریاچــه و ســاحلی هایدریاچــه -7
 (.10۴: 1392عیوضی، جداری  87: 1386 والیتی،)آید می وجود

پــذیر اســ  ولــی وجــود های وســی  ام انهای متعــدد بــا علــ  پیــدای  مختلــه در محــدودهمعمــوالی یــافتن دریاچــه
اوزن نظیــر اســ . بــه عبــارتی در قــ لاوزن نــادر و ک ای بــه وســع  قــ لهــایی بــا منشــو متفــاو  در حوضــهدریاچــه

هـا فقـ  بادیـد فیـایی شـده بعیـی از آنتهها را بـا منشـو متفـاو  موردمطالعـه قـرارداد. هویـ  شناختوان دریاچهمی
شـود امـا وجـود باعـ  اشـتباه و خطـا در مسـیر پـژوه  می ، گـاههـانگاه مجرد و انت اعی بـه پدیـدهپذیر اس . ام ان

دهـد بل ـه صـح  تنها خطـا را کـاه  مـیهای بـه وجـود آمـده نـهجانبـه نسـب  بـه لنـدفرمی  دید فیایی و همه
ــ ای  می ــک را اف ــد. دتحقی ــب  طبقهده ــایی نس ــد فی ــ  دی ــا ی ــژوه  ب ــن پ ــهر ای ــوژن  دریاچ ــدی مورف ها و بن

ــر  ــوژی ی ب ــدهای ژئومورفول ــی  و فراین ــرا  مح ــدنگارگی اث ــ  از روی چن ــا،آنهری ــ ل ه ــ  ق ــه آبری اوزن در حوض
 اس . اقدام شده

ارزیـابی خطـر اولیـه بررسـی های لغ شی ناشـی از زل لـه در وینچـوان را بـا توکیـد بـر توزیـ  و ( دریاچه2009) 1سیوی
ــاران ــاندال و هم  ــد. س ــ 2009) 2کردن ــه ( ت ام ــالی یدریاچ ــرا یخچ ــر در ف ــه سراس ــد ورق ــوردپژوه  گرینلن  را م

 رفتــار درک بــه اورســ  نپــال یمنطقــه یخــی و یخچــالی هایدریاچــه پــژوه  در (2009) 3رانتــا و مــول .قراردادنــد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( بــا شناســایی 2011) 1یافتنــد. بــوله و هم ــاران دســ  یخــی یهادریاچــه آســایسی  انفجــار و طبیعــی هــاییخچال
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـا رونـد تغییـرا  اقلیمـی و گرمـای  جهـانی  ینشـان بـهیخی خطرناک در شـمال ش دریاچه

بـه ها خطـرا  جـدی و طغیـان ایـن دریاچـه شـودفـراه  میی دریاچـه یخچـالی ام ان به وجود آمدن تعـداد ف اینـده
 .دنبال دارند

( بـا بررسـی 1360ها موردتوجـه بسـیاری از محققـین بـوده اسـ  ازجملـه غالمحسـنی )در کشور ایران بحـ  دریاچـه
یــ  فشــانی آنی ســبالن و در داخــ  دهانــه آت مقــدماتی دریاچــه ســبالن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه درروی قلــه

( 1388) یچــاورد عســ ریشــود. فشــانی محســوب میهای آت شــ  ، وجــود دارد کــه جــ   دریاچــهدریاچــه بییی
 تشــ ی  عوامــ  از ی ــی کــه رســید نتیجــه ایــن بــه جــاجرود دره کــواترنری دوره کوهســتانی هایدریاچــه بررســی بــا

ــه ــال هادریاچ ــوبا  انتق ــالی رس ــرد دوره در یخچ ــواترنری، س ــراک  ک ــاآن ت ــیه در ه ــاجرود، دره یحاش ــو  ج  وق
ــ شزمین ــین دوره در لغ ــ  و یخچــالی ب ــال ت تونی ــه فع ــوده منطق ــددی و  .اســ  ب ( در بررســی 1383هم ــاران )م

های منطقــه اردبیــ ( بــا اســتفاده از بازدیــدهای میــدانی و نقشــهغــرب )ت امــ  ژئومورفولــوژی دریاچــه نئــور، شــمال 
ــوگرافی و زمین ــور و توپ ــه نئ ــوین دریاچ ــی در ت  ــ  مهم ــ  نق ــه ت تونی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ب شناس

ــه داشــته اســ . ــوژی منطق ــادی موســوی ندوشــن و غیا  ژئومورفول ــرم دریاچــه (1395)آب ــه ف  تنهــا عنوانگهــر را ب
( بـا 139۴) یمـیرحنظـ  فـر و . انددانسـته یخچـالی منشـو و بـا تسـبیحیدانه ایـران، مناطک کوهسـتانی مرتف  دریاچه

ــاس ویژگی ــر اس ــوار ب ــه زری ــد حاضــر دریاچ ــه و عه ــوژی دیرین ــرای  اکوژئومورفول ــازی ش ــهبازس ــای دیاتوم ــا ه و ه
کیلومترمربــ   71/21 از 2011تــا  2003ای بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســط  آب دریاچــه از ســال تیــاویر مــاهواره

 درصدی سط  دریاچه در طی هش  سال(. 95/39یافته اس  )کاه  کیلومترمرب  کاه  0۴/13به 
 کردســتان چشــمه چهــ  ارتفاعــا  از کــه باشــدمی خــ ر دریــای هایزیرحوضــه ازجملــه اوزنقــ ل آبریــ  یحوضــه
 طـارم وارد هشـتجین رجعـین، نشـان،ماه هـایتنگ طریـک از بیجـار یچالـه بـه شـدن وارد از بعـد  و گرفته سرچشمه

ــده ــه و ش ــه ب ــد دریاچ ــ  س ــ دمی منجی ــ  و ری ــ  درنهای ــتن از پ ــاهرود پیوس ــه ش ــفیدرود ب ــه وارد س ــ ر دریاچ  خ
ــوندمی ــن. ش ــه ای ــتان در حوض ــتان، اس ــان، کردس ــان زنج ــرقی، آذربایج ــ ، ش ــدان اردبی ــ  و هم ــوچ ی بخ  از ک

ــ وین، هایاســتان ــی آذربایجــان ق ــیالن و غرب ــه گ ــایی هــایعرض در و قرارگرفت ــه 55 و درجــه 3۴ جغرافی ــا دقیق  ت
 شـده گسـترده شـرقی طـول دقیقـه 20 و درجـه ۴9 تـا دقیقـه 27 و درجـه ۴6 و شـمالی عـرض دقیقه 55 و درجه 37

 کیلومترمربــ  ۴9۴00 بربــال  مســاحتی و کیلــومتر 550 حوضــه خروجــی تــا سرچشــمه از رودخانــه ایــن طــول. اســ 
 (.1)ش    ارتفا  دارد دریا سط  از متر 239 قسم  آن ترینپس  و 3610 آن ترین قسم مرتف  دارد،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Bolch et al 
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 اوزني آبریز قزلحوضه جغرافیایي موقعیت: 1شكل 

 مرک ی، ایران ســیرجان،-ســنند  هایزون بین در شــناســی،زمین واحدهای بندیتقســی  ازنظر اوزنق ل آبری  حوضــه
ــیزمین تنو  ازنظر. قرار دارد البرز و آذربایجان ــناس ــور ش ــنگ دارای ایران کش  تا پرکامبرین از مختله با قدم  هاییس
س  کواترنری شور، غرب شمال میان، این در. ا سیار ساختمان ک  را مختلفی هایساختمان کهطوریبه دارد ایپیچیده ب

شاهده منطقه این در توانمی ضی،  جداری)نمود  م سیزمین سازندهای پراکندگی(. 1392عیو  موردمطالعه یمنطقه شنا
س  ایگونهبه ش   از بلقی  کوه شمالی دامنه ارتفاعا  و زنجان شمالی ارتفاعا  که ا س  آذرین سازندهای مت  در. ا

 بجای مختله هایقسم  در های آناوزن و سرشاخهق ل که اس  آبرفتی رسوبا  اوزن، غلبه باق ل رودخانه بستر حاشیه
ــته  هایاف نهمخروط و بیجار میانه، زنجان، دشــ  در قدی  مرتف  و جدید ارتفا  ک  آبرفتی هایتراس همچنین اند.گذاش

 که سهند غربی جنوب بخشی از دامنه چای،قلعه طارم، شمالی ارتفاعا  در دگرگونی هایسنگ. خوردمی چش  به طارم
بیشتر از سایر  حوضه مرک  در آن پراکندگی که اس  رسوباتی ازجمله مارن. شوددیده می اس  اوزنق ل آبری  حوضه ج  

 بامیان مارنی هایسنگماسه و مارن شام  ق  سازند ازجمله مختله واحدهای اوزنق ل رودخانه مسیر در. ها اس قسم 
سه و مارن شام  باالیی سرخ سازند واحدهای آه ی، هایالیه  از تناوبی شام  زیرین سرخ واحد نازک، هایسنگما
ــازند مختله واحدهای و ایقهوه و ســب  هایمارن  هایگدازه دار، تو  هایکالســتی  آندزیتی، هایتو  شــام  کر  س

ساس . خوردبه چش  می الیه نازک هایآه  همراه به آندزیتی سط  ا ضعی  عدم تعادل  های رودخانه را در بخ این و
 (.7۴: 1395اند )عباسی، بستر حفرشدهاوزن در سنگهای رودخانه ق لای که پادگانهگونهدهد بهمرک ی حوضه نشان می

سیدی هایتو  و الی  ریولی ، بازال ، آندزی ، شام  فشانیآت  هایهای وسیعی از حوضه، سنگدر بخ   همراه به ا
شته سوبا  و ای قاعد کنگلومرای همراه به دار گه سرخ طبقا  شام  کواترنری و ننئوژ به مربوط هاینه  به آبرفتی ر
 .خوردمی چش 
 در بخیوص حوضه سفالی قسم  در هاگس  پراکندگی ازلحاظ. دارند مؤثری نق  ایآبراهه یشب ه در هاگس  وجود
شمه چه  هایکوه ستان چ ضه خروجی تا کرد ستردگی حو س  این اکثر روند. دارند گ  شرق جنوب – غرب شمال هاگ

ستند س  ترینمه  و ه س  منطقه این هایگ س ( اوزنق ل) ی منج زنجان، -سلطانیه حل ، گ س . ا سلی حل ، گ  با گ
ستای س  شرقی جنوب- غربی شمال دارخ  را شیه در کیلومتر 60 طول با که ا ستان غربی حا س  شدهواق  زنجان ا . ا
س  شدمی شرقی شمال سم  به زیاد شی  دارای مذکور گ  برابر در زیاد شی  با باالیی ق  سازند ترتی  بدین و با
شته س   قرار داده پلیوکواترنر آبرفتی هاینه سم  در(. 1378 آرین و پورکرمانی)ا س  رودزنجان ق شاری گ  سلطانیه، ف
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سل س  یگ ستای و کیلومتر 1۴0 حدود درازای با ا صله از که شرقی جنوب – غرب شمال را  غربی جنوب کیلومتری 8 فا
 تمامی در روشنیبه توانمی را گس  فرسوده دیواره و اس  باختر جنوب سم  به گس  این شی . گذردمی سلطانیه شهر
شاهده کرد آن طول شاری هایجنب  .م س  ف س  مم ن سلطانیه گ س  گیریش   در ا ش  نق  زنجان – ابهر فرون
شته شد دا سایی( 198۴) قریشی و بربریان توس  بار نخستین که اوزنق ل راندگی نی  طارم در(. 1383 آقانباتی،) با  و شنا
 رودخانه شـمالی بخ  در که شـرقی جنوب – غربی شـمال عمومی دارخ  راسـتای با اسـ  گسـلی اسـ ، شـدهمعرفی
 البرز اصــلی هایگســ  نقشــه) گذردمی منجی  ســفیدرود ســد زیر از و داشــته قرار اوزنق ل دره و کوه بین و اوزنق ل

 هایسنگ آن راستای در و اس  خاوری شمال و شمال سویبه آن شی  و کیلومتر 65 اوزنق ل گس  درازای(. مرک ی
سن سازند ش    شدهرانده یکواترنر هایآبرف  و باالیی قرم  سازند نئوژن هایمارن روی بر کر  ائو س  ) چنین  (.2ا

ــ   ــ  تنوعی از لیتولوژی و گســ  باع  ش ــده اســ  که بالطب  در ش ــرای  متفاوتی در این حوضــه ش گیری گیری ش
ــته اســ   ی ی از این لندفرملندفرم عنوان دریاچه مطر  های راکدی اســ  که بهها مربوط به آبهای مختله نق  داش
 شوند.می

 
 اوزنقزل آبریز حوضه شناسيزمین موقعیت نقشه: 2شكل 

 هامواد و روش

ــی این در ــایی نگاه دارد اهمی  همه از بی  آنچه بررس ــ  هاییلندفرم به فی ــور به که معموالی اس  انت اعی و مج ا ص
سی. گیرندموردمطالعه قرار می ستمی برر ضه در واق  هایلندفرم سی  ارائه به منجر که دارد دنبال به نتایجی چنان گاه حو

بررسی فیایی عوام  مؤثر در ایجاد یا سرری  شدن  برای. دارد بیشتری انطباق محیطی واقعی  با که شودمی هاییتئوری
ــه هایدریاچه ــتخر  DEM 30*30 اوزن، ازق ل آبری  حوض ــای  از مس ــه و USGS س  ،1:50000 یتوپوگراف هاینقش
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 رقومی به اقدام Arc GIS & Arc map اف ارنرم از استفاده با سپ . شد استفاده 1:250000 و 1:100000 شناسیزمین
س  و لیتولوژی و هاآبراهه همچون هاییالیه نمودن ستفاده از نرم .گردید گ های مح  Google earthاف ار همچنین با ا

ها را محاسبه ها ترسی  یا بازسازی گردید و طول، عرض و مساح  هری  از آنی آنتجمی  آب شناسایی شد و محدوده
 شد.

شاهده میدانی دید ی  در توانمی که واهدیش ازجمله س  ای(آبرفتی )دریاچه هایپادگانه وجود نمود م  بعد دریاچه که ا
ش  و مرطوب هایدوره کردن سپری از ساس هاپادگانه این. گذاردمی جای بر خ  ضخام  و رنگ ساختمان، باف ، بر ا

شه هایویژگی یاویر ماهوارهتوپوگرافی، زمینهای مخیوص به خودی دارند که معموالی در نق سی و ت ردیابی ای قاب شنا
س . درواق  سیزمین و توپوگرافی هایدر نقشه شواهد وجود ا شخیص در شایانی کم  شنا  این. دهدمی حدود دریاچه ت

ــواهد ــته هایمی ان منحنی خطوط -1: از اندعبار  ش  قله هایمی ان منحنی از را هاچاله این باید منتها مانند، چاله و بس
شانآت  و کوه شخیص هاف س در پایین که هایآبراهه -2. داد ت شاخه صور به خود د  نقاط -3. اندداده ش   تغییر دو

سته می ان منحنی داخ  خطوط در منفرد ارتفاعی شه هایتراس لیتولوژی آبرفتی از -۴. ب سی های زمینقدیمی در نق شنا
 .(3( )ش   1392:7۴رامش ،)

 
 ايي آبراهه: همگرایي شبكه3شكل 

فشانی، تراورتنی، های با منشو آت های گذشته تعیین حدود شد. بر این اساس دریاچهبا توجه به این شواهد ساح  دریاچه
های یخچالی اس . برای اوزن دریاچههای حوضه ق لهای توپوگرافی ی گذشته شناسایی شد. ی ی از انوا  دریاچهدریاچه

ــدن د ــتدل ش ــ  ابتدا بر  مرز دائمی و خ  تعادل آبریاچهمس وی  منطقه برآورد گردد. برای این های یخچالی الزم اس
 در که یخچالی فرایند از حاکی می ان منحنی های ســیرکی حوضــه اســ . خطوطمنظور ابتدا الزم به شــناســایی لندفرم

س بن سایی مقدماتی. شودمی منع   بادب ن ش   به هادره ب  می ان هایمنحنی طریک از یخچالی هایسیرک شنا
ستخرا  شه ایآبراهه شب ه و DEM از شدها شه. شد انجام پری 1:50000توپوگرافی  در نق های سپ  با توجه به نق

 های اصلی متمای  گردید. برای شناسایی شبه سیرکها از سیرکشناسی و بازدیدهای میدانی بسیاری از شبه سیرکزمین
سیرکیلندفرم بین سیون تج یه و A سیرک ارتفا  اختال  ،W عرض ،L طول پارامتر سه آلومتری روش از های   رگر

سی و Excel اف ارنرم در خطی ش ی  برر شد لیتولوژی مح  ت ستفاده  صور  که با توجه به خطوط  .سیرک ا به این 
شده مشخص شد. های شناساییهای توپوگرافی، محدوده سیرکها و مح  خروجی سیرک در نقشهمنحنی می ان، آبراهه

گیری شد. در امتداد بستر سیرک که خطوط طول سیرک در امتداد که آن، از قله مسل  به سیرک تا مح  خروجی، اندازه
صل سب  به بقیهمنحنی می ان نی  فا شتری ن سیرک م ان ه بی شد. بین طول و عرض  سبه  سیرک محا شتند، عرض  ها دا

که این رابطه از ابتدا وجود داشته باشد یعنی همه باید وجود داشته باشد. درصورتی 80/0رابطه خطی با همبستگی باالتر از 



 103 اوزنقزلهاي مسست دریاچهیپال

 
شوند  در غیر این صور  اطالعا  آن دسته از  توانند لندفرم سیرکی نهایی نی  در نظر گرفتهشده میهای شناساییسیرک
ــیرک ــتند، حذ  میس ــد هایی که از مح  قرارگیری نقاط در اطرا  خ  برازش، دورتر هس ــتگی به درص ــود تا همبس ش

عنوان شبه سیرک در نظر گرفته شود بهها از این طریک خار  میهای آنهایی که دادهموردنظر برسد. آن دسته از سیرک
تواند ناشی از های موجود در لیتولوژی رس و مارن، با توجه به حساسی  بسیار زیاد این نو  لیتولوژی نمیندفرمشوند. لمی

فرایندهای حداق  ده ه ار سـال پی  باشـد. از اطالعا  اشـ ال سـیرکی در این نو  لیتولوژی در برآورد ارتفا  بر  مرز 
سیرک ساس ارتفا   شد. بر ا ستفاده ن ستفاده با و ماندههای باقیا شد کواترنری دائمی مرز بر  رای ، روش از ا . برآورد 

شماره که آیدمی دس  به عددی 6/0 در یخچالی هایسیرک تعداد ضرب با رای ، درروش  هایسیرک ردیه منطبک بر 
ــور  ــده س ــ . ارتفا  ارتفا  ازنظر ن ولی ش ــیرک در ردیه مشــخص اس ــده درواق  بهس  دائمی مرز بر  ارتفا  عنوانش
 .شودمی گرفته نظر در کواترنری

سایی گردید. برای 9چای بی  از در منطقه قلعه شنا ستند و تویید دریاچه یخچالی   ای ازنمونه گذشته هایدریاچه کردن م
 به. را تویید کرده بود( دریاچه وجود احتمال گذشته توپوگرافی سازیشبیه در که هاییم ان برداشته شد )در رسوبا  محلی

 طی گرانولومتری رسوبا  عملیا  آزمایشگاه در. شد برداشته رسوب زیاد دق  با قدیمی هایتراس م ان از که طریک این
ستگاه در ساع  2۴ مد  به نمونه قرار دادن -2 نمونه وشویشس  -1: شد انجام زیر مراح  سازی-OVEN 3 د  جدا
سوب ستگاه عمل رد از پ  شدهخش  ر  هر در ماندهباقی هاینمونه از هری  کردن وزن -۴ دقیقه 15 مد  به شی ر د
ستگاه هایال  از ی  سی  -5 د ساس بر فراوانی جدول تر س به هایداده ا شیدن درنهای  -6 و آمدهد  منحنی نمودار ک

 .ایدریاچه رسوبا  منحنی نمودار با آمدهدس به نمودارهای از هری  دادن تطبیک و Excel اف ارنرم در تجمعی
 هاي تحقیقبحث و یافته

س  که زمین سط  هایفرورفتگی به شده آب تو شته ارتباطی دریا با و پر شد ندا ش ی  برای. گویندمی دریاچه با  ی  ت
سته، چاله ی  وجود دریاچه یور طر  هر از که ایچاله یعنی ب س   کافی کند پر را آن که آبی و مح ضی، جداری)ا  عیو
ص  عمل رد  (.102: 138۴ ستو ،های راکدآبحا سیاری از دریاچه یسطو  م س . ب های که در دوران یخچالی )دریاچه( ا

ها ش سته )پاره( شده و با تسل  انوا  فرسای  مرورزمان، بهدشسرری   ،اند بعد از دریاف  حج  زیادی از آبوجود داشته
ــاساز بین رفته ــط  اس ــههای مجاور دریاچهرودخانه اند. تغییرا  س ــتقلی از دریاچه جریان دارند ها که در حوض های مس
در اطرا  خود شواهدی ی گذشته ادریاچه ترهای. بسمؤثر بوده اس ها دریاچه تخلیه آبکه در  اس  ام  مهمیوازجمله ع

شته شته مورد تویید قرار میآنبودن  ایکه دریاچه اندبرجای گذا شواهدی که می. ادهدها را درگذ توان در ی  دید زجمله 
شاهده نمود وجود پادگانه س  که میدانی م س  ماندهدریاچه برجایاز دوره پرآبی های آبرفتی ا ساس . این پادگانها ها بر ا

ضخام  ویژگی ساختمان، رنگ و  یربههای باف ،  شواهد دیگر بر روی دهندمی فردی به اطرا  هر دریاچهمنح . وجود 
شه شایانی درزمینهوپوگرافی و زمینهای تنق سی کم   شخیص دریاچه می شنا ضه  در مذکور شواهد دهد.ت آبری  حو
ها در طی کواترنری بر تعادل تحوال  آن که در این حوضه اس  مستقلی هایحوضه و هاژئونرون دال بر وجود اوزنق ل

س  شته ا ضه اثر گذا ضرح حال در. یا عدم تعادل فرم و فرایندهای این حو ضه نی  ا سترهای دارای اوزنق ل آبری  یحو  ب
س  متعددی آبی شواهدی ازجمله گالی شرای  ایجاد با که ا ای، دخال  آب راکد را در های دریاچههای عمیک و تراسو 

گذشته های توان حدود ژئونرونها میسازد. به کم  تراز ارتفاعی این تراسهای برخی از مناطک مستدل میایجاد لندفرم
ـــ  که براثر تخلیه این ژئونرونچنین پائین افتادگیرا تعیین نمود. ه  ها به وجود آمده های ناگهانی حاکی از تغییری اس
س . این عمل رد ضعی  بر دال ا ضه ژئونروتی ی و شتهق ل حو ساس سطو  وجود و اوزن درگذ  یشب ه برای محلی ا

ضه آبری  هایرودخانه س  این حو ضه. ا شام  میاوزن منطقه  ق لی آبریحو سیعی را  شود و در طی زمان متوثر از ی و
خوردگی، یخچال، لغ ش، کارستی فی اسیون و تغییر فشان، ش ستگی، چینفرایندهای درونی و بیرونی متعددی مث  آت 

ضه ساس درون حو س . این فرایندها باع  ایجاد لندفرمسطو  ا شوهای ههای متعدد و ازجمله دریاچهای بوده ا ایی با من
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س . مح  تجمی  رواناب شده ا سیلههای ی  منطقه، بهمختله در این حوضه  شب ه آبراههو سایی قاب  ای همگرای  شنا

ردیابی مانده قاب های و شب ه آبراهه همگرای باقیشدن دریاچه، به کم  سطو  مستوی و آبراههاس  که بعد از متحول
دریاچه کردآباد در منطقه  2دریاچه شناسایی شد.  22اوزن ی آبری  ق لدر حوضهی بر اساس چنین شواهد (.3اس  )ش   

ــرقی آت دریاچه در دامنه 2طارم،  ــهند، ی جنوب ش ــان س دریاچه که  6دریاچه در دندی و  6چای، دریاچه در قلعه 8فش
 .(۴( )ش   1جدول ها یادشده اس  )از آناوزن های ق لعنوان ژئونرونبه

 اوزنقزل آبریز يحوضه دریاچه() يهاژئونرون فیزیوگرافي یژگيو: 1جدول 

 kmعرض  kmطول  km ی مح 2Kmمساح   دریاچهنام 

 51 ۴6/108 15۴8 06/15۴7 بیجار

 ۴1 52 868 1051 زنجان

 6/8 33 ۴5/27۴ 208 میانه

 15 111 781 867 طارم

 3577112m 2215m 610 585 کراتر

 211 1179 2755 137031 1کردآباد 

 122 33۴ 880 36951 2کردآباد 

 ۴86 11۴5 2958 ۴71۴66 پری

 158 52۴ 1۴61 101810 شورگ 

 

 
 اوزنشده در حوضه آبریز قزلهاي شناسایي: موقعیت دریاچه4شكل 

 که شودمی تیور طوراین کنند،ها ذکر میرودخانه اساس سط  را تغییر کواترنری دوره مه  هایویژگی از زمانی که ی ی
 کنند( ذکر می1367محمودی )( 1990) ک  که طورهمان ولی اســ  مدنظر هارودخانه کنونی اســاس ســط  تغییر فق 
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 فرودهای مح  در روان هایآب تجم  آبگیر، هایحوضه استقالل و ژورایی هایناهمواری و زمین ساختمان تثبی  از پ 

سی ساس و کوچ  متعدد هایدریاچه( قرارگرفته ناودی  که از باالتر که) طاقدی س . بر این ا  ب رگی را به وجود آورده ا
تدای دوره در هد زاگرس هایخوردگیچین کواترنری، اب ـــا یدای  ش چه پ یا  الرأسخ  توســـ  که بوده فراوانی هایدر

سبی فراوانی. بودند افتاده جدا ی دیگر از هاطاقدی   موج  کواترنری مرطوب هایدوره طول در ویژهبه ورودی هایآب ن
س   گردیده هادریاچه آب سط  آمدن باال  محور فرود طریک از آن خرو  ام ان دریاچه آب شدن سرری  با که حدی تا ا

 را شماریبی هایگپ و کلوزها چهارم، دوران مرطوب هایدوره طول در حال  این استمرار .اس  آمده فراه  هاطاقدی 
س  آورده پدید ضه به را زاگرس هایویژگی تواننمی هرچند(. 88: 1392 زمردیان،) ا سب  اوزنق ل حو  وجود ولی داد ن
ــان، ازجمله متعدد هایتنگ ــتچین، ماهش ــانی و قمچقای اندآباد، رجعین، هش  محور بر عمود اوزنق ل رودخانه که بابارش

س  کرده ایجاد را هاآن هاناهمواری سته تراکمی سطو  و ا سن مث  مناطقی در هاآن به واب سوکند، آبادح سجدلر، یا  م
ماب، رود،زرین جار جاده گر جار، ژئونرون در کشـــتی یول و بی باد بی عه و مهرآ جان، ژئونرون در چایقل  ترک، کرزه، زن

 طارم، ژئونرون در اوزنق ل اطرا  هایپادگانه و دی   ســـرخه چای،قانقلی و میانه ژئونرون در قرنقوچای و ترکمانچای
س  که دارند دالل  ن ته این بر همگی شانآت  و هاگ  اوزنق ل در حاد  هایروراندگی و هاخوردگیچین همراه به هاف

ضه این در متعدد هایژئونرون گیریش   به منجر که اندکرده ایجاد را شرایطی س  شده حو  نخستین بیجار ژئونرون .ا
س  ژئونرونی ستقالل از شواهدی اوزنق ل سراب از که ا سمی دالی  به اما دارد ایحوضه ا ستروفی ستقالل کاتا  را خود ا
دلی  کاتاستروفی بودن تخلیه ژئونرون با قط   .اس  شده متی  زنجان ژئونرون به نشانماه تنگ طریک از و دادهازدس 

های تراکمی خود را با شــرای  ناگهانی ســطو  تراکمی منطقه قاب  توجیه اســ   در صــور  تدریجی بودن تخلیه لندفرم
 دادند و اختال  ارتفا  زیادی با سطو  کاوشی نداشتند.جدید وفک می

ـــد میانه وارد رجعین تنگ یوســـیلهبه زنجان ژئونرون  طارم ژئونرون به هشـــتچین تنگ طریک از میانه ژئونرون و هش
 کنندهدریاف  ژئونرون آخرین عنوانبه طارم ژئونرون. ری دمی خ ر به سفیدرود بانام شاهرود به پیوستن از بعد و پیونددمی
ضه این ماده شترین حو ضه در دادهرخ تحوال  از را اثرا  بی س  شده متحم  حو شی و تراکمی سطو  شواهد. ا  کاو
 .اس  افتاده چندین مرحله اتفاق در ژئونرون این آب تخلیه که اس  این بر های متداخ  دالاف نهمخروط صور به

 آه ، الیه بامیان مارن ســنگ،ماســه الیه بامیان مارن مث  شــناســیزمین ســســ  ســازندهای از انوا  اوزنق ل بســتر
 قدی  مرتف  و جدید ارتفا  ک  هایتراس رسوبا  و کنگلومرا همراه به دار گه طبقا  شام  نئوژن کواترنری هاینهشته
سازندهایمی س   س  تو س سوبا   شانیآت  هایسنگ آه ، مقاومی مث  گذرد. این ر  هاگدازه آندزیتی، هایتو : ف

 هاژئونرون در که اســ  شــ   این به حوضــه این در لیتولوژی بندیپهنه. گردندمنقط  می ایگنمبری  و بازال  آندزیتی،
س  سازندهای اغل  سوبا  باالیی، سرخ سازند مانند س سی ر  بین دارد  وجود مارن و رس همراه به جدید و قدی  ترا

سای  به مقاوم سازندهای معموالی هاژئونرون سترده فر سیر طی در بیجار ژئونرون از بعد مثال برای. اندشده گ  رودخانه م
 در اســ . درآمده تنگ فرم به مســیر و پیداکرده خطی غلبه فرســای  اســ  بوده مســیر در مقاومی لیتولوژی جا هر

شانماه هایقسم  شانیآت  هایسنگ همراه به آه ی مقاوم سازندهای منطقه ینگجه در الخیوصعلی بعد به ن در  ف
ستر رودخانه غلبه دارد س  ژئونرونی قرارگیری مح  زنجان چاله. ب سوبا  با لیتولوژی غلبه که ا س  سازندهای و ر  س

 آندزیتی فشانیآت  هایگدازه و آه ی برون دهای صور دوباره سازندهای مقاوم به رجعین تنگ به شدن وارد با و اس 
 ژئونرون به شدهتش ی  سس  سازندهای از بیجار و زنجان همچون میانه که ژئونرون اتیال .کنندغلبه پیدا می بازالتی و

شتچین تنگ طریک از طارم س .انجام ه ضه تنگ ترینطوالنی تنگ این شده ا س  اوزنق ل آبری  حو  کاوش براثر که ا
 و پیوســتگی از اوزنق ل هایقســم  ســایر از مقاوم لیتولوژی تنگ این طی در. اســ  آمده وجود به اوزنق ل ازحدبی 
شتری تداوم سای  که دارد قرار طارم ژئونرون بعدازآن. دارد بی  هایمارن ازحدبی  رخنمون به منجر آن شدید خطی فر

س  شده قرم رنگی س  غلبه کرده زایی ژئونرونفرم در سس  سازندهای هاژئونرون دیگر همچون که ا  در. (5ش   ) ا
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 شناسیزمین ساختمان به نسب  هاآب شب ه مسیر اختال  از انطباق عدم پدیده که گف  توانمی عرضی هایدره با رابطه

ـــ  هاآن ترتی  و نظ  یا و ـــواهد( 1356) محمودی هاییافته راســـتای در (.12: 1352 محمودی،) شـــودمی حاص  ش
 احتماالی و داش  وجود سفیدرود سد کنونی مح  در ب رگی دریاچه ترشیری دوره اواخر تا که اس  آن گویای شناسیزمین

 گرفته،می ســرچشــمه جنوبی تال  و غربی البرز هایکوه الرأسخ  از البرز شــمالی دامنه رودهای ســایر مانند ســفیدرود
سادنین، ساخ زمین حرکا  براثر پی  سال میلیون دو حدود سپ   شده سرازیر آن سم  به منجی  پلیوسن دریاچه پا
 (.16: 1356 محمودی،) نماید حفر را خود بستر البرز آمدن باال توانسته که اس  بوده رود پیشین سفیدرود روازاین. اس 

 
 هاتنگ و اوزنقزل هايژئونرون موقعیت: 5شكل 

ساس درون حوضه سط  تغییرا  گذشته هایدوره طی در اوزنق ل رودخانه س ا شده ا  تغییرا . ای متعددی را متحم  
ساس سط  سار  و انحرا   مختلفی فرایندهای و فرم آمدن وجود به باع  خود تب به ا سای  خندقی و پدیده ا مث  فر

 هایسرشاخه در گالی فرسای  تسل . اس  بوده متر 200 حدود اوزنق ل رودخانه اساس سط  مقدار تغییرا . شده اس 
ضه س  فلوویالی به از آلوویالی فرایند تغییر باع  حو ضی در. شده ا سی ارا  راکد، هایآب در آمده وجود به سیلتی و ر

 هاآن فرم جاری، هایآب عمل رد صـــور  اند که درعارضـــهها یا وجود ندارند یا معموالی مســـتقی  و ک  منحنی می ان
ای، ت  به پنجه هاسـینوس کندوکاو عملیا  می ان برحسـ  سـطو  این. کندتغییر می ایپنجه هایسـینوس صـور به

ــه در. کنندمی می  مدال بای مدال، منو مدال و ــی  می ان هرکجا توپوگرافی هاینقش ــیار زمین ش ــود آرام بس  جایبه ش
 فرایند در موردنظر سط  که دارد آن از نشان امر این. شودمی اقدام منفرد ارتفاعیرقوم  دادن به نسب  تراز خطوط ترسی 
س   یافته ت وین راکد یا ساکن هایآب عمل رد ش ،) ا ساس سط  تغییرا . (6ش   )(61: 1392 رام ضه در ا  زیرحو
 نشــان میدانی شــواهد که ایگونهبه. اســ  شــده مجازی هایژئونرون و تعادل حوضــه خوردن بره  باع  نی  چایقلعه
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 عنوانبه آن زنده شــاهد تنها و رفته بین از همگی که داشــته وجود مجازی ژئونرون 9 از بی  زیرحوضــه این در دهدمی

 .(7 ش  )اس   کرده حفظ را خود تاکنون هوی  پری دریاچه

 
 .توپوگرافي نقشه روي بر دریاچه پري شدهبازسازي شواهد: 6شكل 

 
 : دریاچه پري نماي عكس از سمت غرب7شكل 

 متعدد شواهد و آثار منطقه محیطی شرای  و جغرافیایی موقعی  به توجه با ایران کواترنری یخچالی فرایندهای یخچال:
 هایچالبر  یا هاسیرک آبشخور مانند و و ش   U هایدره سرگردان، هایمورن حالتابه. اندگذاشته برجای متفاوتی و

کمتر  یخچالی هایدریاچه شواهد که بهاس  درحالی کرده معطو  خود به را یخچالی محققین از بسیاری نظر کوهستانی
شده س  توجه ای  ستان غربی هایناهمواری شرق در. ا  صور به هالندفرم پری، نام به فعالی دریاچه بر عالوه زنجان ا

گرفته و براثر تغییر سط  همگی براثر فرایندهای یخچالی کواترنری ش   که دارد وجود ایبسته نیمه یا بسته هایحوضه
شـــب ه  هایاســـ  کانون متغیر متر 1900 تا 1600 بین ارتفا  آن که منطقه این در اند.شـــدهاوزن تخلیهاســـاس ق ل

ستقلیآبراهه س خار  هاآن آب از و شدهبریده طر ازی  گاه که دارد وجود های همگرا و م شدن  .شده ا ستدل  برای م
شخص کردن های یخچالی ابتدا الزم بود فعالی  یخچالدریاچه سی گردد. برای این منظور با م های کواترنری منطقه برر
ــیرک ــ    های یخچالیس ــاس دائمی، مرز بر  ( ارتفا  بر  مرز کواترنری برآورد گردد. ارتفا 8)ش  رای  و روش بر اس
ـــده، معیار  برآورد پورتر روش به که مرزی بر  ارتفا  باالترین اگر گردید برآورد متر 236۴و  2357  به ترتی پورتر ش
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 وی آب تعادل خ  از باالتر در هادریاچه تمامی که شـــودمی مالحظه گیرد، قرار بررســـی وضـــعی  یخچالی کواترنری

 متر 10۴2 وی آب تعادل خ  ارتفا ( 1388هم اران ) و معیری هاییافته بر اساس چراکه گیرند می قرار منطقه کواترنری
 بوده متر 1۴00 از کمتر کواترنری وی آب تعادل خ  ارتفا  اســـاس این بر گیرد.می قرار دائمی مرز بر  ارتفا  از ترپایین
 ،(139۴) خانیرســـت  هاییافته. داشـــته اســـ  قرار آن از باالتر متر 1600 به ن دی  با ارتفا  هادریاچه ترینپایین که

 متر 1500 از باالتر اوزنق ل حوضــه وی آب تعادل خ  ارتفا  که اســ  این مؤید( 1395)و عباســی  (1395)بختیاری 
شدمی سی و میدانی شواهد. با س  آن از حاکی منطقه لیتولوژی برر شو باال ارتفاعا  از که هاییخچال که ا  و گرفته من
 شده مارنی رسوبا  وارد مقاوم رسوبا  و آذرین منطقه از خرو  با و افتاده جریان به مدتی از بعد شدندمی تغذیه خوبیبه

س . جریان زبانه سوبا  در های یخچالیا س . در چنین حالتیمی همگرا بوده و کمتر خطی صور به مارنی ر  در شده ا
توان استدالل نمود که مطل  چنین میبا توجه به این . گرفته اس ش   می عظیمی ش   U یهادره گونه رسوبا این
سیر طی های یخچالی درزبانه شته نق  هادریاچه پیدای  در طریک دو جریان خود به م  خ  به ن دی  هایدریاچه: انددا
شخور یدره پایانه مؤید وی آب تعادل ش  و یخچالی مانند آب شده مورنی ترمینال پ تفاو   براثر هایی نی دریاچه. اندایجاد
شخور هایدره در کاوشی سای فر  حدود چایقلعه حوضه ک  وسع  کیلومترمرب  780 از. اندایجادشده طوی  و مانند آب
صد(  12) کیلومترمرب  96 ستر 8 را آندر سایی ایدریاچه ب س . از بین آن گرفتهبرمی در شدهشنا ضر حال در هاا تنها  حا

 چایقلعه یحوضه از بخشی آب انتقال حفظ کرده اس . این کانال مینوعی کانال ی  دریاچه پری هوی  خود را توس 
 دارد. عهده به سم  دریاچه پری به را

 
 چايهاي یخچالي در حوضه آبریز قلعه: پراكندگي سیرک8شكل 

 بازسازی هاآن اولیه ش   متعدد میدانی مراجعا  با های یخچالی منطقه موردمطالعه،مستند کردن شواهد دریاچه منظوربه
ش  برای خاصی هایم ان و گردید ش  رسوبا . (9ش   گردید ) انتخاب رسوب بردا شو عم  از بعد شدهبردا  در شست

شگاه سیلهبه ژئومورفولوژی آزمای سی  لگاریتمی نیمه کاغذهای در آن نتیجه و گردید گرانولومتری شی ر و  برای. گردید تر
شتن سوب نمونه سه معیار، نیمرخ دا شته دریاچه ساح  از متفاو  هایعمک در ر سوبا  شد  بردا ش  ر  از بعد شدهبردا

ــ . گرانولومتری همگنی توزی  گرانولومتری ــوبا  نمونه داش ــ  رس ــدهبرداش ــ  آن از حاکی ش ــوبا  نیمرخ که اس  رس
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ش  شتری شباه  دریاچه مرک  یا ساح  از شدهبردا سوبا  به بی شته ایدریاچه ر  ساح  یا مرک  از شدن دور با و دا
 .(10ش   ) شودمی یخچالی-ایدریاچه رسوبا  متمای  به نیمرخ دریاچه،

 
 هاي اطراف آني پري و دریاچه: موقعیت دریاچه9شكل 

 
 شدهبرداشت مختلف رسوبات نمودار ترسیم: 10شكل 

ش   و مقیاس، دهانه آت  كراتر و كالدیرا: س   س ، برح ش   ا شان که در رأس مخروط قرار دارد و عمدتای قیفی  ف
ی پرشــی  که شــود. کراتر، عبار  اســ  از چاله قیه مانند و یا ی  گودی یا دیواره و جدارهیرا خوانده میکالدکراتر و یا 

های که براثر سقوط شود. این اصطال  برای دهانهمیفشانی از آن خار  متر اس  و مواد آت  300ندر  قطر دهانه آن به
شهابهای آت سنگ شانی و یا  سمانی به وجود میسنگف سی ، مدور و  رود. کالدیرا نی  دهانهآیند نی  به کار میهای آ و

سته ش س  که دارای جداره داخلی عمودی با دیوارهای در مخروط آت فرون شانی ا  ومتریهای تند و قطر دهانه چند کیلف
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مای  وجود دارد )دریو،  15در  10یرایی با ابعاد کالدفشان فعال آسوسان در آت  مثال، در ج یره کیوشو ژاپنعنواناس  به
ای هایی مدور و دایرهها ترکیراها به این صور  اس  که در داخ  این دهانهکالد(. فرونشس  یا فروافتادگی 169: 1390

اند های اســتادیوم ورزشــی به وجود آوردهاند و منظری شــبیه پل انگرد و مدور فروافتادههایی صــور  پلهمتحدالمرک  به
فشــانی جدید و فشــان مربوطه مجددای فعال شــود، ی  یا چند مخروط جدید آت (. ضــمنای اگر آت 87: 1368محمودی، )

های جوی اشغال ی آبوسیله  بهیراها مرک ی مم ن اسکالدکوچ  مم ن اس  در داخ  کالدیرا ایجاد گردد. از طرفی، 
ــوند و دریاچه ــلی کالدیرا وجود دارد: کالدیراهای انفجاری، کالدیراهای هایی را به وجود آورند. بهش ــه نو  اص طورکلی، س

ری شی )فرونشستی( و کالدیراهای فرسایشی. در مورد کالدیراهای انفجاری باید گف  که براثر تراک  و انباشتگی گازهای 
شارتح  س  از چنین انفجاری، گدازهشود که ال امای آت ، موادی از زمین پرتاب میف شانی نبوده و حتی مم ن ا ای ه  ف

شود و در این حال  قسمتی از  شود. در مورد نو  دوم نی  بایستی اذعان نمود که مخروط( به گودی تبدی  میقله )خار  ن
مربوط به ری ش تمام یا قسمتی از مخروط یا مناطک مجاور آن اس   ترین نو  کالدیرا هستند وکالدیراهای ری شی فراوان

شدن از بخ  زیرین براثر خرو  گدازه صور  میکه به دنبال خالی  سترها  صله ها یا خاک گیرد. البته این ری ش باید بالفا
 و( شمال در) تبری  نبی ایران غرب شمال در سهند فشانآت  (. توده36: 1375معیری، باشد )بعد از فوران صور  گرفته 

س  قرارگرفته( جنوب در) مراغه شترین دارای منطقه این. ا سته ضخام  بی ستازی تعادل و( کیلومتر ۴8 تا ۴6) پو  ای و
شدمی شانگر سنجی ثق  هایگیریاندازه. با شدمی موردمطالعه منطقه جنوب در مثب  ثقلی نظمیبی ی  ن  احتماالی که با

 رسوبا  از متش   سهند رسوبی پایه. اس  دگرگونی سنگپی ی  یا و عمقی ش   مخروطی آذرین توده ی  به مربوط
ــ  مختلفی هایدوره ــته نمایان چای بالغ چینی دره انتهای در و متری 3100 ارتفا  در آن از بخشــی که اس ــ   گش اس

های گنبدی در اوزن قرارگرفته اس . ش  ی آبری  ق لفشان سهند در شمال غربی حوضهآت  .(2659: 1379صدیک، )
تر و متعدد های کوچ های گنبدی شــ   با اندازهفشــانی منفرد و ب رو و تودهاین منطقه به دو صــور  گنبدهای آت 

سازند سرخ باالیی به سن میوسن را فشانی موجود در این منطقه، همگی واحدهای رسوبی شوند. گنبدهای آت دیده می
شی  شدگی و  سب  خرد سنگقط  کرده و  شدن  شدهدار  سوبا  اند. همه این مجموعه آت های مجاور  شانی توس  ر ف

ها گاه شرای  رأس مخروط در (.۴۴: 1360غالمحسینی، اند )تر آبرفتی و اپی کالسی  با سن پلیوسن پوشیده شدهجوان
س .تجم  آب فراه  ضه ق ل شده ا سهند که در حو شی از توده  س  دو مخروط کوچ  چنین اوزن واق در بخ شده ا

 (.11اند )ش   شرایطی را پیداکرده

 
 فشان آلمالو و جغرهاي آتشهاي موجود در كراتر مخروطاي دریاچهیر ماهوارهتصو :11شكل 

شتر ۴/7 قدر  به ایزل له ،69 سالخرداد  31 پنجشنبه بامداد دقیقه 30 ساع  پی  سال 27: هاي لغزشيدریاچه  ری
 روســتاهای و رودبار شــهر ن دی ی در منجی -رودبار لرزهزمین .لرزاند ایران شــمال در را طارم و لوشــان و منجی  رودبار،
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ــتان در تابعه ــمال و گیالن اس ــتان غرب ش ــعا  تا و افتاد اتفاق علیا طارم ناحیه در زنجان اس  مرک  از کیلومتری 100 ش
سارا  موج  لرزهزمین شا  .شد فراوان مالی و جانی خ ص  ارتعا ستان در ایلرزه اموا  از حا  در و گیالن و زنجان هایا
ستان از هاییبخ   ثانیه 60 حدود مد  به کردستان و همدان سمنان، مازندران، مرک ی، تهران، شرقی، آذربایجان هایا

ساس سان را زل له کانون .شد اح شنا  منطقه ی  در لرزهزمین این .کردند اعالم زمین سط  از کیلومتری 19 حدود کار
ستاهای بر عالوه و افتاد اتفاق جمعی  ازنظر پرتراک  شور مه  شهر چندین منطقه در موجود رو  قرار آن توثیر تح  نی  ک
ه ار نفر زخمی شدند.  60 حدود و ه ار نفر کشته 35 ریشتری ده  ۴و  7 لرزهزمین در این رسمی آمارهای طبک .گرفتند
س ونی واحد ه ار 200 از بی  سارا  و شد تخری  م سا  به ایعمده خ سی ستان در عمومی اماکن و تو  و گیالن هایا
شگاه)آمد  وارد بودند، لرزهزمین این از متوثر که زنجان ها باع  عالوه بر این .(31/03/1369زنجان،  از جوان خبرنگاران با
سولیزمین سی پدیده لغ ش و  شد. برر صله زیادی را میلغ ش ب رگی در منطقه  سیون در این پژوه  حو طلبد. این فل 

ــر میپدیده از رایج ــد. برایترین فرایندهای فعال در حال حاض ــ ی  باش ــیدریاچه تش  مؤثر ت تونی ی عوام  های لغ ش
 کوه ری ش اثر در .بدهد را دریاچه تش ی  و کرده نشس  مسیر از قسمتی زل له، اثر در اس  مم ن مثالعنوانبه. هستند

 هارودخانه آب جلوی توانندمی شدهپرتاب هایسنگ این که شودمی پرتاب دره ته به سنگ زیادی مقدار هاکوهستان در
ش ی  و گرفته را سال  دریاچه ت س   1369بدهند. زل له رودبار در  شده ا سم  غرب  سوبا  باکلور به  ش ستگی ر باع  

چای، براثر زل له رودبار در ناحیه ای به داخ  رودخانه قانقلیای مواد دامنه(. لغ ش توده1729: 198۴)بربریان و قریشـــی، 
در پش  رسوبا   2کردآباد و  1کردآباد ه نام کوهستانی، منجر به مسدود شدن دره رودخانه و تش ی  دو دریاچه طبیعی ب

ری د. اوزن میشده که با باال آمدن آب در پش  سد طبیعی و سرری  شدن آن، رودخانه به مسیر به خود ادامه داده و به ق ل
سال (  در طی فیول گرم و خش 12آورد )ش   چنین ویژگی در طی سال شرای  متفاوتی را برای دریاچه به وجود می

ستان و پایی ( مراجعه) شاهد دریاچهتاب شی از زل له کنندگان به این منطقه فق   شی نا سدهای لغ  ش   های زیبایی در پ
های سرد و مرطوب سال، عالوه بر دریاچه، با اف ای  آب پش  سدهای لغ شی و سرری  شدن آب، رودبار هستند. در دوره

کند  فردی را ایجاد میها منظره منحیربهیتی برای ژئومورفولوژیس شود. چنین وضعدریاچه با جریان رودخانه همراه می
صحب  به میان میچراکه زمانی که از وجود دریاچه سم  دیگری از ایران  سؤال های متعدد در زاگرس یا هر ق آید، این 

ای بر این دآباد شاهد زندههای کراند. شرای  کنونی دریاچهها چگونه سرری  شده و از بین رفتهآید که این دریاچهپی  می
هایی، آب سرری  شده و ام ان فرسای  ادعا هستند. در فیول مرطوب، با اف ای  ورودی آب به پش  سد چنین دریاچه

ــد به وجود آمده براثر لغ ش را فراه  می ــچهس ــوب در طی زمان، که چنین حوض های موقتی، کند و از طرفی حم  رس
 شود.ن رفتن دریاچه و جاری شدن آب رودخانه به ش   اولیه میپرشده و درنهای  منجر به از بی

 
 : دریاچه كردآباد12شكل 
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 در چایقانقلی رودخانه بر روی کوه از قســمتی فروریختن براثر 1369 و رودبار در ســال طارم زل له اثر در زیبا دریاچه این
 که اس  جنوبی و شمالی قسم  دو شام  دریاچه. شد تش ی  طارم شهرستان مرک  بر آب شرق شمال کیلومتری پنج
 زیبا منظره که چنار زیبای درختان از پراس  دریاچه شمالی قسم  ساح  .شوندمی متی  به ه  باری  ایتنگه وسیلهبه
ساح  کرده خلک را نظیریبی و س ،  سم  ا س  تر ه ب رو که دریاچه جنوبی ق س . منطقه سنگی و ایصخره ا ی ا

های ســســ  در بین هایی بامیان الیهطارم به وجود آمده براثر حرک  زمین –موردمطالعه که به خاطر زل له خرداد رودبار 
(. این لغ ش در 212: 1393رفتار، اند )خوشگرفتهسازندهای مقاوم، عمود بر گس  اصلی منطقه یعنی گس  منجی  ش  

گیری این شـــ   ی شـــی  نســـبتای زیاد بوده اتفاق افتاده اســـ  نق  عام  انســـانی درارتفاعا  باال و مناطقی که دارا
 (.13اس  )ش   لغ ش بسیار ک  بوده زمین

 
 : بریدگي ناشي از لغزش بعد از زلزله به وجود آمده13شكل 

 

شیمیایي:دریاچه سید کربن از الیههای زیرزمینی غنی از دیعبور آب هاي  سی  های زمین، باع  اک انحالل کربنا  کل
های در اکســید کربن، نهشــتهکنند، با آزاد شــدن و یا فرار دیها به ســط  زمین راه پیدا میکه این آبشــود. هنگامیمی

شوند. معموالی برای ( که تراورتن و توفا نامیده می602 :2007، 1گیرند )هامر و هم ارانها و نهرها ش   میاطرا  چشمه
های کارستی شود. پدیدههای گرم از تراورتن استفاده میهای آب سرد اصطال  توفا و آبجامانده از چشمههای بهرسوب

نگ به وجود میکه از انحالل ســـ جاد اشـــ ال متنو  ژئومورفولوژی نق  مهمی نی  دهای آه ی  ند عالوه بر ای ر آی
ها به نحوی بیانگر ها از عوام  درونی و بیرونی ناشی شده و گسترش آنکنند. این پدیدههای محیطی ایفا میری یبرنامه

شده می شورگ  در توثیرا  هرکدام از عوام  یاد شد. دریاچه  س  و ازلحاظ  13با شهر دندی قرارگرفته ا کیلومتری غرب 
های (. وجود چشمه15و  1۴اس  )ش   شده های تراورتن ساز ساختهچشمه یوسیلهی اس  بهژئومورفولوژی ی  دریاچه

س . با توجه به ویژگیب رو ی ی از ویژگی س  ا سته مناطک کار شمههای زمینهای برج سی، آب این چ ها مم ن شنا
انی و یا ترکیبی فشهای آت های تولیدشده از فعالی جوی، آب هایری شها، اس  سرد یا گرم باشد. منشو آب این چشمه

 از دو حال  فوق اس .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.Hamet et al 
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 : چشمه تراورتن ساز و رسوب كردن مواد كربنات14ِشكل 

 
 شورگل یاچهدر :15شكل 

 گیرينتیجه

ضه آبری  ق ل ضه به 50اوزن بی  از حو سع  دارد. موقعی  قرارگیری این حو س  که مح  گونههراز کیلومترمرب  و ای ا
سنند  شمال غرب ایران،  یال و تداخ  واحدهای زمین مورفوت تونی  ایران مرک ی، البرز،  س . -ات سیرجان و زاگرس ا

ها آنچه در این مقاله ن حوضـــه شـــده اســـ . از بین این لندفرمهای متفاوتی در ایچنین موقعیتی باع  پیدای  لندفرم
ای گونهها در این حوضــه بهها و ناهمواریی راکد اســ . امتداد گســ هاآبهای مربوط به موردبررســی قرارگرفته لندفرم

ر طول را قط  کند. این شــرای  باع  شــده د هاآناوزن برای رســیدن به دریای خ ر مجبور اســ  محور اســ  که ق ل
ها در شرای  آبگیرهای محلی عم  کنند. این م ان صور بهمث  بیجار، زنجان، میانه و طارم  هاییم انای از زمان دوره

ها را درگذشته مورد اند آنچه آبگیر بودن آنهای مربوطه سرری  شده و از بین رفتهشوند  چراکه دریاچهکنونی آبگیری نمی
شب ه آبراتویید قرار می ستر آنای همگرا بهههدهد  سوبا  ری دانه در ب ای های دریاچهها و تراسسوی مرک  آن، وجود ر
اوزن با منشــو متفاو  و دخال  فرایندهای مختله ای در حوضــه آبری  ق لشــاهد دریاچه 22هاســ . وجود اطرا  آن

 اوزن گردید.های ق لمسس  دریاچهها تح  عنوان پالیها باع  بررسی آنساختمانی و فرسایشی در پیدای  و تحول آن
شو آت  ضه واق عالوه بر این دو دریاچه آلمالو و چغر با من سهند، در این حو شانی، در توده  شاناند. آت شدهف های این ف
ضر، فعالی  ندارند ولی فعالی  ضه، در حال حا شمهحو ساز گواهی بر های فومرولی متعددی مث  چ های آبگرم و تراورتن 

هایی در طی زمان باع  ایجاد دریاچه شـــورگ  و آبگیرهای های ماگمایی درون زمین اســـ . چنین فعالی عالی ادامه ف
 اند.اوزن شدهفرعی متعددی در بخ  غربی حوضه ق ل



 1397 پاییز، 2 هشمار ،هفتم سال ،كمّي ژئومورفولوژيهاي پژوهش 114

 
زمینه را برای فرایندهای یخچالی کواترنری فراه   های مختله حوضـــه و عرض جغرافیایی باالی آنمرتف  بودن بخ 

های های یخچالی توانسته درهنموده اس . در بخشی از این حوضه که ارتفا  و شرای  لیتولوژی مساعدی داشته که زبانه
U  شده و به ش  ها فراه نشینی یخچال، شرای  آبگیر شدن برخی از آنش   و آبشخور مانندی ایجاد کند که با عق 

اقلیمی  مانده اس  و م ان مناسبی برای بررسی شرای ی پری باقیها فق  دریاچهاند  هرچند از این دریاچهدریاچه درآمده
نشینی ها در زمان عق دوره کواترنری فراه  کرده اس  ولی بازسازی شرای  توپوگرافی ی دال بر تعداد بیشتر این دریاچه

ش  زمان و تغییخچال س  که باگذ ساس رودخانهها ا سط  ا ساس آنهای محلی )ق لیر  سط  ا س ( و اوزن  ها بوده ا
 اند.تسل  فرسای  قهقرایی در منطقه از بین رفته

لغ ش ها زمینهای متعددی را ایجاد کرده اس  که ی ی از آنلغ شمنجی  زمین –در منطقه طارم  1369لرزه سال زمین
سدود کردن س  که با م سیر رودخانه قانقلی کردآباد یا باکلور ا شی از م س . چای، دریاچهبخ شی ایجاد کرده ا های لغ 

سال، زمانی فق  بهتغییرا  ورودی آب این دریاچه شده که در طی  ای درآیند. در این زمان آب از صور  دریاچهها باع  
ر طی مسیر در سط  جاری و رودخانه د شود و گاه با اف ای  ورودی آب سرری  شدهدس  از طریک چشمه خار  میپائین
شود. از طر  دیگر در زمان سرری  شدن، آب یابد. چنین شرایطی باع  تجم  رسوب در طول زمان در بستر آبگیر میمی

رو این شـود. ازاینمرورزمان شـرای  را برای بازگشـ  به شـرای  اولیه فراه  میو به باع  فرسـای  سـد لغ شـی شـده
ده بر این ادعا باشــند که در طی کواترنری حرکا  کوه ایی پاســادنین با ایجاد فرم نهایی توانند شــاهدی زنها میدریاچه
ــده کههای متعددی در فرود ناودی هیمالیا، باع  ایجاد دریاچه-های آلپخوردگیچین ــدن از بین  ها ش ــرری  ش براثر س
 اند.رفته
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